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1. Obxecto 

Redactase a presente Memoria Valorada por parte do Servizo de Proxectos e Obras a petición da 
Concellaría de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e Mobilidade do Concello de Santiago de 
Compostela. 

O obxecto da mesma é valorar e definir as condicións técnicas básicas para a reparación da calzada 
da costa de subida á igrexa de Sta Susana debido ao estado de deterioro no que se atopa na 
actualidade. 

2. Situación actual e descrición da proposta 

O firme na subida á igrexa de Santa Susana, atopase en mal estado de conservación. Parte deste 
problema é xerado pola subida de camións de gran tonelaxe durante os periodos de festas e pola 
pendente do trazado.  

O tratamento proposto está baseado na solución adoptada na actuación realizada no ano 2007, 
mantendo os canles de adoquín en diagonal que conduzan a auga á cuneta existente e 
recuperando as areas estabilizadas que permitan o drenaxe natural de toda a superficie. 

A actuación realizada no ano 2007, consistiu na pavimentación dunha capa de areas graníticas 
lavadas e compactadas, estabilizadas en superficie de seis centímetros, sobre quince centímetros de 
grava lavada de tamaño 20/40 mm e encachado de grava de tamaño 40/80 mm (estas capas están 
envoltas en xeotéxtil para evitar a perda da súa capacidade drenante, tal e como se sinala na 
memoria. Este pavimento completábase coa rede de drenaxe cada cinco metros formando malla. 

Trala inspección realizada observase que logo a sobrecarga de trafico á que é sometido este espazo 
nos períodos festivos provocou un deterioro importante do pavimento e algúns dos elementos que o 
conforman (canles de adoquín) polo que plantexase repoñer o estado anterior. 

Os deterioros aparecidos son os seguintes: 

• Pavimentación de areas estabilizadas en mal estado debido a escorrentías inadecuadas. 

• Rotura dos canles de adoquín 

• Outros deteriores puntuais 

As actuacións que se plantexan para realizar a reparación dos pavimentos de calzada son 
principalmente as seguintes: 

• Recuperación das canles de adoquín de granito asentados sobre capa de morteiro afirmados 
con maceta e retacado de xuntas  

• Recuperación do pavimento terrizo incluíndo a retirada e limpeza da capa de areas estabilizadas 
e a súa posterior execución do estendido dunha nova capa de area estabilizada, granítica 
seleccionada de machaqueo lavada (de iguais características á existente), compactada de 6 
cm de espesor. 

3. Dispoñibilidade dos terreos 

A actuación plantexada atopase na súa totalidade sobre un espazo público de titularidade municipal, 
polo que se conta coa plena dispoñibilidade dos terreos 

4. Autorizacións o afeccions sectoriais 

A actuación prevista sitúase dentro do ámbito de protección do patrimonio cultural do Plan especial 
PE-1 de protección e rehabilitación da cidade histórica, dentro do Parque Urbano de Sta Susana, polo 
que requirirá do informe previo da Comisión Asesora do Patrimonio Histórico establecida no Concello.  

As reparacións propostas están deseñadas para manter a mesma estrutura e acabado superficial que 
o existente na actualidade. 

Ao tratarse dun suposto movemento de terras por escavación debe informar previamente o Servizo 
municipal de Arqueoloxía. Non obstante, informase que dada a escasa profundidade prevista para as 
escavacións é previsible que solo afecten ás capas máis modernas do firme actual, sen afectar a 
capas máis profundas con posibles vestixios de relevancia. 
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5. Servizos afectados e programación dos traballos 

Con carácter previo ao inicio das obras, o Contratista adxudicatario deberá obter dos respectivos 
operadores a información necesaria sobre os posibles servizos afectados, poñéndoa a disposición do 
Director de obras para o seu análise e valoración de posibles traballos. 

Tamén deberá coordinar co Director das obras as afeccións, métodos, horarios e xornadas para a 
execución dos traballos, sinalización, desvíos ou restricións de paso, pasos autorizados de vehículos a 
inmobles (vados), etc. sobre a circulación de vehículos e persoas, todo elo en coordinación co Servizo 
municipal responsable da xestión do tráfico.  

Os prezos das unidades de obra están calculados contemplando dicha coordinación e a posibilidade 
de desenvolver as obras por fases ou tramos, non pudendo ser obxecto de reclamación sobre os 
mesmos por parte do Contratista adxudicatario debido ás directrices de execución que podan ser 
establecidas. 

6. Prazo de execución 

Dadas as características das obras a realizar estimase un prazo de execución de 45 días. 

 

7. Prazo de garantía 

Establecese un prazo de garantía de un (1) ano, contado a partir da aceptación das obras. 

 

8. Orzamento 

Estimase, segundo se reflicte no documento “Orzamento” da presente Memoria Valorada, un 
orzamento base de licitación, IVE excluído, de CENTO QUINCE MIL OITO CENTOS CINCONTA E SETE 
EUROS CON VINTEDOUS CÉNTIMOS (115.857,22 €) e un orzamento de execución de contrata, IVA 21 % 
incluído, de CENTO CORENTA MIL CENTO OITENTA E SETE EUROS E VINTE CATRO CÉNTIMOS (140.187,24 €). 

 

O presuposto de Execución material de Seguridade e Saúde para esta Memoria Valorada ascende á 
cantidade de mil euros (1.000,00 €)  
 

9. Ensaios e controis de calidade 

Serán de conta do Contratista adxudicatario os gastos de ensaIo e controis de calidade acordados 
polo Director de obra en unha cuantía máxima equivalente ao 2% do orzamento de licitación da obra. 
Non obstante, non terán tal limitación e correrán integramente por conta do Contratista 
adxudicatario, os gastos derivados de controles que sexa necesario realizar como consecuencia de 
defectos na calidade e na execución da obra. 

No caso de que a criterio do Director da obra non sexa necesario consumir a totalidade da contía 
mencionada ou ésta non fora acreditada, a diferenza producida será descontada na correspondente 
relación valorada. 

Por outra parte, e como condición previa á recepción das obras, o Contratista deberá obter do Servizo 
municipal de augas o correspondente informe de idoneidade favorable no que respecta á afección á 
rede de pluviais. 

 

10. Documentos de que consta a presente Memoria Valorada 

A presente Memoria Valorada consta dos seguintes documentos: 

I. Memoria e Anexos. 

II. Planos. 

III. Medicións e orzamento 
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11. Conclusión 

Con todo o expresado na presente Memoria Valorada, o técnico que subscribe estima que a solución 
adoptada está suficientemente xustificada e cúmprense todas as disposicións vixentes, polo que se 
presenta para a súa aprobación, si así procede. 

 

Santiago de Compostela, 2 de setembro de 2016 
 
 
 
 
 
 
O Arquitecto municipal, 
Asdo.: Antonio Ranedo Santillana 
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ANEJO Nº 1 – ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE 

 
1. MEMORIA XERAL 

1.1. Obxecto deste estudo 

Redáctase o presente Estudo básico de seguridade e saúde co obxecto de establecer as liñas de actuación das 
técnicas de prevención de riscos laborais na presente obra, sendo o obxectivo fundamental a completa 
eliminación dos devanditos riscos, e de non ser posible, a redución destes ata que as súas posibles consecuencias 
sexan o menos daniñas posible para as persoas, as cousas e o medio ambiente. 

Así mesmo, establécense as indicacións precisas para que a realización do traballo por parte dos traballadores sexa 
nas condicións menos penosas posible, para o que se definen as preceptivas instalacións de hixiene e benestar que 
estarán presentes na obra para uso dos traballadores. 

A realización do presente Estudo básico de seguridade e saúde realízase para dar cumprimento ao disposto no 
Real decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde 
nas obras de construción, que será complementado posteriormente polo Plan de seguridade e saúde, que se aterá 
ao disposto no presente estudo. 

De igual maneira, establécense as disposicións mínimas en materia de seguridade e saúde aplicables ás obras de 
construción, de acordo coa Lei 31/1995, de prevención de riscos laborais. 

 

1.2. Deberes, obrigas e compromisos tanto do empresario como do traballador 

Segundo os artigos 14 e 17, capítulo III, da Lei de prevención de riscos laborais establécense os seguintes puntos: 

• Os traballadores teñen dereito a unha protección eficaz en materia de seguridade e saúde no traballo. O 
citado dereito supón a existencia dun correlativo deber do empresario de protección dos traballadores fronte 
aos riscos laborais. Este deber de protección constitúe, igualmente, un deber das Administracións públicas 
respecto do persoal ao seu servizo. Os dereitos de información, consulta e participación, formación en 
materia preventiva, paralización da actividade en caso de risco grave e inminente e vixilancia do seu estado 
de saúde, nos termos previstos na presente lei, forman parte do dereito dos traballadores a unha protección 
eficaz en materia de seguridade e saúde no traballo. 

• En cumprimento do deber de protección, o empresario deberá garantir a seguridade e a saúde dos 
traballadores ao seu servizo en todos os aspectos relacionados co traballo. 

• Para estes efectos, no marco das súas responsabilidades, o empresario realizará a prevención dos riscos 
laborais mediante a adopción de cantas medidas sexan necesarias para a protección da seguridade e a 
saúde dos traballadores, coas especialidades que se recollen nos artigos correspondentes en materia de 
avaliación de riscos, información, consulta e participación e formación dos traballadores, actuación en casos 
de emerxencia e de risco grave e inminente, vixilancia da saúde e mediante a constitución dunha 
organización e dos medios necesarios nos termos establecidos no capítulo IV da presente lei. 

• O empresario desenvolverá unha acción permanente co fin de perfeccionar os niveis de protección existentes 
e disporá o necesario para a adaptación das medidas de prevención sinaladas no parágrafo anterior ás 
modificacións que poidan experimentar as circunstancias que incidan na realización do traballo. 

• O empresario deberá cumprir as obrigas establecidas na normativa sobre prevención de riscos laborais. 

• As obrigas dos traballadores establecidas nesta lei, a atribución de funcións en materia de protección e 
prevención a traballadores ou servizos da empresa e o recurso ao concerto con entidades especializadas 
para o desenvolvemento de actividades de prevención complementarán as accións do empresario, sen que 
por iso o eximan do cumprimento do seu deber nesta materia, sen prexuízo das accións que poida exercitar, 
no seu caso, contra calquera outra persoa. 

• O custo das medidas relativas á seguridade e a saúde no traballo non deberá recaer de ningún xeito sobre os 
traballadores. 
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1.3. Equipos de traballo e medios de protección 

O empresario adoptará as medidas necesarias co fin de que os equipos de traballo sexan adecuados para o 
traballo que deba realizarse e convenientemente adaptados para ese efecto, de forma que garantan a 
seguridade e a saúde dos traballadores ao utilizalos. Cando a utilización dun equipo de traballo poida presentar un 
risco específico para a seguridade e a saúde dos traballadores, o empresario adoptará as medidas necesarias co 
fin de que: 

• A utilización do equipo de traballo quede reservada aos encargados da devandita utilización. 

• Os traballos de reparación, transformación, mantemento ou conservación sexan realizados polos traballadores 
especificamente capacitados para iso. 

O empresario deberá proporcionarlles aos seus traballadores equipos de protección individual adecuados para o 
desempeño das súas funcións e velar polo uso efectivo deles cando, pola natureza dos traballos realizados, sexan 
necesarios. Os equipos de protección individual deberán utilizarse cando os riscos non se poidan evitar ou non 
poidan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva ou mediante medidas, métodos ou 
procedementos de organización do traballo. 

 

1.4. Principios básicos da acción preventiva 

De acordo cos artigos 15 e 16 da Lei de prevención de riscos laborais, establécese que o empresario aplicará as 
medidas que integran o deber xeral de prevención previsto no capítulo anterior, con arranxo aos seguintes 
principios xerais: 

• Evitar os riscos. 

• Avaliar os riscos que non se poidan evitar. 

• Combater os riscos na súa orixe. 

• Adaptar o traballo á persoa, en particular no que respecta á concepción dos postos de traballo, así como á 
elección dos equipos e os métodos de traballo e de produción, con miras, en particular, a atenuar o traballo 
monótono e repetitivo e a reducir os seus efectos na saúde. 

• Ter en conta a evolución da técnica. 

• Substituír o perigoso polo que entrañe pouco ou ningún perigo. 

• Planificar a prevención, buscando un conxunto coherente que integre nela a técnica, a organización do 
traballo, as condicións de traballo, as relacións sociais e a influencia dos factores ambientais no traballo. 

• Adoptar medidas que antepoñan a protección colectiva á individual. 

• Darlles as debidas instrucións aos traballadores. 

O empresario tomará en consideración as capacidades profesionais dos traballadores en materia de seguridade e 
de saúde no momento de encomendarlles as tarefas. 

O empresario adoptará as medidas necesarias co fin de garantir que só os traballadores que reciban información 
suficiente e adecuada poidan acceder ás zonas de risco grave e específico. 

A efectividade das medidas preventivas deberá prever as distraccións ou imprudencias non temerarias que 
puidese cometer o traballador. Para a súa adopción teranse en conta os riscos adicionais que puidesen implicar 
determinadas medidas preventivas; as cales só poderán adoptarse cando a magnitude de devanditos riscos sexa 
substancialmente inferior á dos que se pretende controlar e non existan alternativas máis seguras. 

Poderán concertar operacións de seguro que teñan como fin garantir como ámbito de cobertura a previsión de 
riscos derivados do traballo, a empresa respecto dos seus traballadores, os traballadores autónomos respecto deles 
mesmos e as sociedades cooperativas respecto dos seus socios cuxa actividade consista na prestación do seu 
traballo persoal. 

 

1.5. Avaliación dos riscos 

A acción preventiva na empresa planificarase polo empresario a partir dunha avaliación inicial dos riscos para a 
seguridade e a saúde dos traballadores, que se realizará, con carácter xeral, tendo en conta a natureza da 
actividade, e en relación con aqueles que estean expostos a riscos especiais. 



 
Memoria Valorada 

Repavimentación do entorno do parque de Santa Susana 
 Anexos 

 

 

Igual avaliación deberá facerse con ocasión da elección dos equipos de traballo, das substancias ou preparados 
químicos e do acondicionamento dos lugares de traballo. A avaliación inicial terá en conta aqueloutras actuacións 
que deban desenvolverse de conformidade co disposto na normativa sobre protección de riscos específicos e 
actividades de especial perigo. A avaliación será actualizada cando cambien as condicións de traballo e, en todo 
caso, someterase a consideración e revisarase, se fose necesario, con ocasión dos danos para a saúde que se 
produciron. Cando o resultado da avaliación o fixese necesario, o empresario realizará controis periódicos das 
condicións de traballo e da actividade dos traballadores na prestación dos seus servizos, para detectar situacións 
potencialmente perigosas. 

Sei os resultados da avaliación prevista no apartado anterior o fixesen necesario, o empresario realizará aquelas 
actividades de prevención, incluídas as relacionadas cos métodos de traballo e de produción, que garantan un 
maior nivel de protección da seguridade e a saúde dos traballadores. Estas actuacións deberán integrarse no 
conxunto das actividades da empresa e en todos os niveis xerárquicos dela. As actividades de prevención deberán 
ser modificadas cando se aprecie polo empresario, como consecuencia dos controis periódicos previstos no 
apartado anterior, a súa inadecuación para os fins de protección requiridos. 

Cando se produciu un dano para a saúde dos traballadores ou cando, con ocasión da vixilancia da saúde prevista 
no artigo 22, aparezan indicios de que as medidas de prevención resultan insuficientes, o empresario levará a cabo 
unha investigación a respecto diso, co fin de detectar as causas destes feitos. 

 

1.6. Características da obra 

1.6.1. Descrición da obra e situación 

O presente Estudo básico de seguridade e saúde englóbase dentro da Memoria valorada para a“Pavimentación 
do acceso peonil á igrexa de Sta. Susana”, no Concello de Santiago de Compostela (A Coruña). 

As obras que se deben executar nesta Memoria valorada consisten nos seguintes traballos: 

• Recuperación das canles de lastro de granito asentados sobre capa de morteiro afirmados con maceta e 
retacado de xuntas.  

• Recuperación do pavimento terreño incluíndo a retirada e limpeza da capa de areas estabilizadas e a súa 
posterior execución do estendido dunha nova capa de area estabilizada, granítica seleccionada de 
machucamento lavada (de iguais características á existente), compactada de 6 cm de espesura. 

 

1.6.2. Orzamento, prazo de execución e man de obra 

O Orzamento de base de licitación desta Memoria valorada ascende á cantidade de  CENTO CORENTA MIL CENTO 
OITENTA E SETE EUROS CON VINTECATRO CÉNTIMOS (140.187,24 €) 

O Orzamento de execución material de seguridade e saúde para esta Memoria valorada ascende á cantidade de 
MIL EUROS (1.000,00 €). 

O prazo máximo de execución previsto para as obras é de dous (2) MESES, e estímase un número máximo de cinco 
(5) traballadores. 

1.6.3. Centros asistenciais 

Como centros médicos de urxencia sinálanse: 

• COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO 

Travesía da Choupana, s/n – 15706 – Santiago de Compostela (A Coruña)  

Teléfono: 981.950.000 

• HOSPITAL POLICLÍNICO A Rosaleda 

Rúa de Santiago León de Caracas, 1 – 15701 – Santiago de Compostela (A Coruña) 

Teléfono: 981.551.200 
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1.6.4. Teléfonos de interese 

Esta listaxe de teléfonos debe permanecer nas casetas de obra e dentro delas durante o período dos traballos e en 
sitio visible para todo o persoal: 

• EMERXENCIAS GALICIA  ..............................................  112  ..........  900.444.222 

• POLICÍA LOCAL ............................................................  092  ..........  981.542.323 

• POLICÍA NACIONAL  ....................................................  091  ..........  981.581.110 

• BOMBEIROS  ..................................................................  080  ..........  981-542-444 

• URXENCIAS SANITARIAS  ..............................................  061  ..........  881 546 768 

• PROTECCIÓN CIVIL SANTIAGO  ....................................................  981.543.105 

• CRUZ VERMELLA  .............................................................................  981.586.969 

O traslado dos posibles accidentados na obra, realizaríase en ambulancia ou en vehículo particular, e levaría a 
cabo a través de vías o máis rápidas posibles, ao obxecto de que a duración do traxecto desde a obra ao centro 
de atención, en condicións normais de tráfico, non exceda de dez ou quince minutos. 

 

1.7. Caixa de urxencias 

No centro de traballo disporase dunha caixa de urxencias cos medios necesarios para efectuar as curas de 
urxencia en caso de accidente e estará a cargo del unha persoa capacitada designada pola empresa 
construtora. 

 

1.8. Traballos posteriores 

O apartado 3 do artigo 6 do Real decreto 1627/1997 establece que no Estudo básico contemplaranse tamén as 
previsións e as informacións para efectuar no seu día, nas debidas condicións de seguridade e saúde, os previsibles 
traballos posteriores de mantemento e conservación dos elementos da rúa e servizos públicos. 

 

1.9. Obrigas do promotor 

Antes do inicio dos traballos, o promotor designará un coordinador en materia de seguridade e saúde cando na 
execución das obras interveña máis dunha empresa, ou unha empresa e traballadores autónomos ou diversos 
traballadores autónomos. 

A designación do coordinador en materia de seguridade e saúde non eximirá o promotor das responsabilidades. 

 

1.10. Coordinador en materia de seguridade e saúde 

O coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra, deberá desenvolver as seguintes 
funcións: 

• Coordinar a aplicación dos principios xerais de prevención e seguridade. 

• Coordinar as actividades da obra para garantir que as empresas e o persoal actuante apliquen de maneira 
coherente e responsable os principios de acción preventiva que se recollen no artigo 15 da Lei de prevención 
de riscos laborais durante a execución da obra, e en particular, nas actividades a que se refire o artigo 10 do 
Real decreto 1627/1997. 

• Aprobar ou informar o Plan de seguridade e saúde elaborado polo contratista e, no seu caso, as 
modificacións introducidas nel. 

• Organizar a coordinación de actividades empresariais previstas no artigo 24 da Lei de prevención de riscos 
laborais. 

• Coordinar as accións e funcións de control da aplicación correcta dos métodos de traballo. 

• Adoptar as medidas necesarias para que só as persoas autorizadas poidan acceder á obra. 

A dirección facultativa asumirá estas funcións cando non fose necesaria a designación do coordinador. 



 
Memoria Valorada 

Repavimentación do entorno do parque de Santa Susana 
 Anexos 

 

 

1.11. Plan de seguridade e saúde no traballo 

En aplicación do Estudo básico de seguridade e saúde, o contratista, antes do inicio da obra, elaborará un Plan de 
seguridade e saúde no que se analicen, estuden, desenvolvan e complementen as previsións contidas neste Estudo 
básico e en función do seu propio sistema de execución de obra. No devandito plan incluiranse, no seu caso, as 
propostas de medidas alternativas de prevención que o contratista propoña coa correspondente xustificación 
técnica, e que non poderán implicar diminución dos niveis de protección previstos neste Estudo básico. 

O Plan de seguridade e saúde deberá ser aprobado, antes do inicio da obra, polo coordinador en materia de 
seguridade e saúde durante a execución da obra. Este poderá ser modificado polo contratista en función do 
proceso de execución dela, da evolución dos traballos e das posibles incidencias ou modificacións que poidan 
xurdir ao longo da obra, pero sempre coa aprobación expresa do coordinador. Cando non fose necesaria a 
designación do coordinador, as funcións que se lle atribúen serán asumidas pola dirección facultativa. 

Quen interveña na execución da obra, así como as persoas ou órganos con responsabilidades en materia de 
prevención nas empresas que interveñen nela e os representantes dos traballadores, poderán presentar por escrito 
e de forma razoada, as suxestións e alternativas que estimen oportunas. O Plan estará na obra a disposición da 
dirección facultativa. 

 

1.12. Obrigas do contratista e subcontratistas 

O contratista e os subcontratistas estarán obrigados a: 

• Aplicar os principios de acción preventiva que se recollen no artigo 15 da Lei de prevención de riscos laborais 
e en particular: 

− O mantemento da obra en bo estado de limpeza. 

− A elección do emprazamento dos postos e áreas de traballo, tendo en conta as condicións de acceso e 
a determinación das vías ou zonas de desprazamento ou circulación. 

− A manipulación de distintos materiais e a utilización de medios auxiliares. 

− O mantemento, o control previo á posta en servizo e o control periódico das instalacións e dispositivos 
necesarios para a execución das obras, con obxecto de corrixir os defectos que puidesen afectar á 
seguridade e saúde dos traballadores. 

− A delimitación e acondicionamento das zonas de almacenamento e depósito de materiais, en particular 
se se trata de materias perigosas. 

− O almacenamento e evacuación de residuos e cascallos. 

− A recollida de materiais perigosos utilizados. 

− A adaptación do período de tempo efectivo que haberá de dedicarse aos distintos traballos ou fases de 
traballo. 

− A cooperación entre todos os que interveñen na obra. 

− As interaccións ou incompatibilidades con calquera outro traballo ou actividade. 

• Cumprir e facer cumprir ao seu persoal o establecido no Plan de Seguridade e Saúde. 

• Cumprir a normativa en materia de prevención de riscos laborais, tendo en conta as obrigas sobre 
coordinación das actividades empresariais previstas no artigo 24 da Lei de prevención de riscos laborais, así 
como cumprir as disposicións mínimas establecidas no anexo IV do Real decreto 1627/1997. 

• Informar e proporcionarlles as instrucións adecuadas aos traballadores autónomos sobre todas as medidas 
que haxan de adoptarse no que se refira a seguridade ou saúde. 

• Atender as indicacións e cumprir as instrucións do coordinador en materia de seguridade e saúde durante a 
execución da obra. 

Serán responsables da execución correcta das medidas preventivas fixadas no Plan e no relativo ás obrigas que lles 
correspondan directamente ou, no seu caso, aos traballos autónomos por eles contratados. Ademais responderán 
solidariamente das consecuencias que se deriven do incumprimento das medidas previstas no Plan. 

As responsabilidades do coordinador, a dirección facultativa e o promotor non eximirán das súas responsabilidades 
aos contratistas e aos subcontratistas. 
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1.13. Obrigas dos traballadores autónomos 

Os traballadores autónomos están obrigados a: 

• Aplicar os principios da acción preventiva que se recollen no artigo 15 da Lei de prevención de riscos laborais, 
e en particular: 

− Mantemento da obra en bo estado de orde e limpeza. 

− Almacenamento e evacuación de residuos e cascallos. 

− A recollida de materiais perigosos utilizados. 

− A adaptación do período de tempo efectivo que haberá de dedicarse aos distintos traballos ou fases de 
traballo. 

− A cooperación entre todos os que interveñen na obra. 

− As interaccións ou incompatibilidades con calquera outro traballo ou actividade. 

• Cumprir as disposicións mínimas establecidas no anexo IV do Real decreto 1627/1997. 

• Axustar a súa actuación conforme aos deberes sobre coordinación das actividades empresariais previstas no 
artigo 24 da Lei de prevención de riscos laborais, participando en particular en calquera medida da súa 
actuación coordinada que se estableza. 

• Cumprir coas obrigas establecidas para os traballadores no artigo 29, apartados 1 e 2 da Lei de prevención 
de riscos laborais. 

• Utilizar equipos de traballo que se axusten ao disposto no Real decreto 1215/1997. 

• Elixir e utilizar equipos de protección individual nos termos previstos no Real decreto 773/1997. 

• Atender as indicacións e cumprir as instrucións do coordinador en materia de seguridade e saúde. 

• Os traballadores autónomos deberán cumprir o establecido no Plan de seguridade e saúde. 

•  

1.14. Libro de incidencias 

En cada centro de traballo existirá, con fins de control e seguimento do Plan de seguridade e saúde, un Libro de 
incidencias que constará de follas por duplicado e que será facilitado polo colexio profesional ao que pertenza o 
técnico que aprobe o Plan de seguridade e saúde ou pola Oficina de Supervisión de Proxectos ou órgano 
equivalente cando se trate de obras das Administracións públicas. 

Deberá manterse sempre en obra e en poder do coordinador. Terán acceso ao Libro, a dirección facultativa, o 
contratista e os subcontratistas, os traballadores autónomos, as persoas con responsabilidades en materia de 
prevención das empresas que interveñen, os representantes dos traballadores, e os técnicos especializados das 
Administracións públicas competentes nesta materia, que poderán facer anotacións nel. 

Unha vez efectuada unha anotación no Libro de incidencias, e sempre que sexa relativo a un risco grave e 
inminente, o coordinador estará obrigado a remitir no prazo de vinte e catro horas unha copia á Inspección de 
Traballo e Seguridade Social da provincia en que se realiza a obra. Igualmente notificaralle as ditas anotacións ao 
contratista e aos representantes dos traballadores. 

 

1.15. Paralización dos traballos 

Cando o coordinador e durante a execución das obras, observase o incumprimento das medidas de seguridade e 
saúde, advertirallo ao contratista e deixará constancia de tal incumprimento no Libro de incidencias, quedando 
facultado para, en circunstancias de risco grave e inminente para a seguridade e saúde dos traballadores, dispor a 
paralización de partes de traballo ou, no seu caso, da totalidade da obra. 

Dará conta deste feito para os efectos oportunos, á Inspección de Traballo e Seguridade Social da provincia en 
que se realiza a obra. Igualmente notificarallo ao contratista, e no seu caso aos subcontratistas e/ou autónomos 
afectados da paralización e aos representantes dos traballadores. 
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1.16. Dereitos dos traballadores 

Os contratistas e subcontratistas deberán garantir que os traballadores reciban unha información adecuada e 
comprensible de todas as medidas que haxan de se adoptar no que se refira á súa seguridade e saúde na obra. 

Unha copia do Plan de seguridade e saúde e das súas posibles modificacións, para os efectos do seu 
coñecemento e seguimento, seralles facilitada polo contratista aos representantes dos traballadores no centro de 
traballo. 

 

1.17. Disposicións mínimas de seguridade e saúde que deben aplicarse nas obras 

As obrigas previstas no tres partes do anexo IV do Real decreto 1627/1997, polo que se establecen as disposicións 
mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción, aplicaranse sempre que o esixan as características da 
obra ou da actividade, ás circunstancias ou calquera risco. 

 

 

2. MEMORIA DESCRITIVA 

2.1. Actuacións previas 

Programarase a ordenación do tráfico de entrada e saída de vehículos nas zonas de traballo. Colocaranse carteis 
indicativos de riscos en: o acceso á obra, nos distintos tallos, na maquinaria. 

Delimitaranse exactamente, todo tipo de conducións enterradas nas proximidades do ámbito de actuación e 
protexeranse os elementos dos servizos públicos afectados pola execución das obras. 

Disporase en obra, para proporcionar, en cada caso, o equipo indispensable ao operario, dunha previsión de 
pancas, cuñas, barras, puntais, picos, taboleiros, bridas, cables terminais, gazas ou ganchos, lonas ou plásticos e 
outros medios que poidan servir para eventualidades ou socorrer aos traballadores que poidan accidentarse. 

Ao instalar a maquinaria que se debe empregar, consultaranse as normas NTE-IEB e NTE-IEP (instalacións de 
electricidade: baixa tensión e posta a terra respectivamente). Comprobarase que toda a maquinaria presente en 
obra pasou as revisións oportunas. 

 

2.2. Análise e prevención do risco en obra 

Tendo en conta a tipoloxía da obra que se vai realizar e considerando os datos característicos que condicionan a 
obra, en relación coa súa localización, emprazamento, condicións climáticas, urbanas, xeolóxicas, etc., os riscos 
xerais previsibles durante os traballos son os habituais neste tipo de obras e consisten en esquema nos que a 
continuación se sinalan. 

2.2.1. Riscos laborais evitables 

• Transportes e verteduras por terra 

− Escorredura de terras e rochas. 

− Accidentes de vehículos, colisións e envorcaduras. 

− Atropelos por maquinaria e vehículos. 

− Caídas de material dos camións. 

− Accidentes por interferencias de caixas de camión, guindastres ou outros elementos móbiles con liñas 
eléctricas ou pasos inferiores. 

− Po, ruídos etc. 

− Choques por circulación con pouca visibilidade en zonas de traballo. 

• Ferrallado e formigóns 

− Riscos derivados do manexo de encofrados (desprendementos, golpes, roturas etc.). 

− Riscos derivados do formigonado con forno cilíndrico (golpes, atoramentos, desprendementos etc.). 

− Caídas do persoal a nivel ou en altura. 
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− Eczemas, causticacións por cemento e formigón, salpicaduras, proxeccións. 

− Propios da instalación de fabricación e colocación de formigón, vibracións, electrocución. 

− Golpes, picadas, cortes, queimaduras, etc. 

− Traballos realizados baixo condicións meteorolóxicas adversas. 

• Firmes e pavimentos 

− Atropelos, colisións, envorcaduras e falsas manobras. 

− Caídas do persoal. 

− Po, ruído, fumes. 

− Problemas de circulación, enlameiramentos etc. 

− Queimaduras, salpicaduras, proxeccións etc. 

− Traballos realizados baixo condicións meteorolóxicas adversas. 

• Riscos eléctricos 

− Contacto con liñas eléctricas (electrocución, queimaduras etc.). 

− Derivados de máquinas e instalacións eléctricas de obra. 

• Risco de incendios 

− En almacéns, oficinas e en campo de voaduras. 

− En vehículos e embarcacións. 

− En instalacións eléctricas. 

− En encofrados ou provisións de madeira. 

− En depósitos de combustible. 

Para a prevención dos riscos citados os responsables de cada unidade de obra cumprirán e faranlles cumprir aos 
traballadores as medidas preventivas colectivas e as normas de comportamento para a prevención de accidentes 
que se recollen neste Estudo básico de seguridade e saúde. 

2.2.2. Riscos de danos a terceiros 

• Atropelos. 

• Incendios. 

• Os derivados da intromisión de terceiras persoas no recinto de obra. 

• Saída de vehículos e maquinaria ás vías públicas. 

• Tráfico rodado nas proximidades. 

2.2.3. Medios de protección 

• Proteccións individuais 

− Casco: será obrigatorio o seu uso dentro do recinto da obra para todas as persoas que estean vinculadas 
á obra e tamén para aquelas que ocasionalmente estean nela, tales como técnicos, mandos 
intermedios, traballadores e visitas. Preverase unha provisión en obra en cantidade suficiente. 

− Botas: dotarase delas aos traballadores cando o estado do terreo o aconselle, serán altas e impermeables 
e cando haxa risco de caída de obxectos pesados, serán con punteira reforzada e se hai posibilidade de 
picadas, estarán dotadas de soleta metálica. 

− Traxes de auga: proporcionarase a cada traballador un traxe de auga para tempo chuvioso cando o 
estado do tempo o requira. 

− Cinto de seguridade: será obrigatoria a súa utilización cando se realicen traballos en altura con risco, sen 
protección colectiva. Amarrarase a elementos fixos de maneira que a caída libre non exceda dun metro. 



 
Memoria Valorada 

Repavimentación do entorno do parque de Santa Susana 
 Anexos 

 

 

− Lentes: se existe risco de proxección de partículas ou po aos ollos, protexerase aos traballadores con 
lentes adecuados que impidan as lesións oculares. 

− Luvas: utilizaranse nos traballos con risco de feridas nas mans, alerxias, edemas etc. 

− Máscaras: utilizaranse máscaras antipo para os traballos nos que se manexen serras de corte circular, 
corte de pezas cerámicas ou similares e, en xeral, en todo tipo de traballo onde exista risco de ambientes 
pulverulentos. 

− Mono de traballo: dotarase a cada traballador dun mono de traballo e teranse en conta as reposicións 
ao longo da obra segundo convenio colectivo. 

− Varios: empregaranse outras proteccións individuais, sempre que o esixan as condicións de traballo, tales 
como mandiles de coiro, luvas dieléctricas, pantalla de soldador, botas illantes etc. e calquera outra non 
enumerada neste apartado, sempre que as condicións de seguridade o requiran. 

• Proteccións colectivas 

− Sinalización xeral 

Instalaranse os seguintes carteis indicativos de: 

o Prohibido o paso a toda persoa allea á obra. 

o Uso obrigatorio do casco. 

o Entrada e saída de vehículos. 

Colocaranse carteis indicativos de riscos inherentes a cada tallo. 

Disporase sinal informativo para a localización da caixa de urxencias e extintores. 

Existirá provisión suficiente de cinta de balizamento. 

− Zonas de paso e limpeza da obra 

Cando houbesen zonas con obstáculos e dificultades de paso, polas que teñan que circular 
traballadores, estableceranse zonas de paso limpas de obstáculos e claramente visibles e sinalizadas. 

En xeral procurarase manter a obra limpa de obstáculos, estando os materiais almacenados 
ordenadamente. 

− Dispositivos de seguridade 

Todas as máquinas eléctricas ou con parte eléctrica, protexeranse con tomas de terra cunha resistencia 
máxima de 10 ohmios e protección diferencial individual. 

De existir relé diferencial, a toma de terra terá unha resistencia tal que a tensión de contacto non sexa 
superior a 24 voltios. 

− Elementos de protección colectiva 

o Escaleiras de man. 

o Valos. 

o Cadeas. 

o Eslingas. 

o Redes. 

o Regas. 

o Elementos de ancoraxe. 

o Pórtico limitador de gálibo. 

2.2.4. Posta en obra dos elementos de protección 

Os elementos de protección colectivos e individuais, deberán estar dispoñibles na obra con antelación ao 
momento en que sexa necesaria a súa utilización. 

O programa de obra servirá para coñecer o momento do inicio dos tallos e por tanto o momento de necesidade 
das proteccións. 



 
Memoria Valorada 

Repavimentación do entorno do parque de Santa Susana 
 Anexos 

 

 

Os elementos de protección colocaranse antes de que exista o risco e se é necesario quitar circunstancialmente a 
protección para algunha operación concreta, adoptaranse medidas de tipo individual para cada traballador que 
se vexa afectado pola mencionada situación de risco, informando a todo o persoal da obra da nova situación de 
risco e a súa temporalidade, así como cando se volvan a instalar os elementos de protección colectiva, que se 
reporán tan pronto como sexa posible. 

2.2.5. Revisións dos elementos de protección 

Os elementos de protección revisaranse periodicamente, de maneira que estean sempre en condicións de cumprir 
a súa función. 

Os elementos que nas revisións se vexan danados de forma que non poidan cumprir o seu labor, serán inutilizados 
para o seu servizo se non teñen arranxo e en caso de ser posible a súa reparación, arranxaranse por unha persoa 
competente, de maneira que se garanta o seu bo funcionamento e que cumpran co seu labor, recomendándose 
que cando estes elementos se vexan danados, sexan retirados definitivamente da obra, para prever posibles 
accidentes por culpa da deterioración destes equipos que xa non cumpran ao 100% o seu labor, cambiándoos por 
uns novos. 

 

2.3. Análise e prevención de riscos catastróficos 

Especificaranse en obra as medidas de prevención de riscos catastróficos, tales como explosións e incendios, 
mediante a implantación de: 

• Medidas preventivas tales como o emprazamento adecuado do almacenamento de materiais perigosos, 
mantemento das instalacións provisionais etc. 

• Medidas protectoras tales como prohibicións de fumar, facer lume etc. 

• Dotar a obra das instalacións adecuadas de protección. 

• Prohibir facer lume dentro do recinto da obra. En caso de necesitar quentarse algún traballador, debe facerse 
de forma controlada e sempre en recipientes, bidóns, por exemplo, onde se manterán as ascuas. 

•  

2.4. Instalacións provisionais de obra – Instalación contra incendios 

As causas que propician a aparición dun incendio nunha obra, non son distintas das que o xeran noutro lugar e 
entre as máis frecuentes destácase a existencia dunha fonte de ignición (fogueiras, braseiros, enerxía solar, 
soldaduras, conexións eléctricas, cigarros etc.) xunto a unha substancia combustible (illamentos, encofrados de 
madeira, carburantes, pinturas e vernices etc.) posto que o comburente (osíxeno) xa se atopa no medio. 

Por todo iso, realizarase unha revisión e comprobación periódica da correcta provisión de substancias combustibles 
cos envases pechados e identificados, ao longo da execución da obra. 

Os medios de extinción serán a base de extintores portátiles de CO 2 e po seco. 

Os camiños de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí a importancia da orde e limpeza dos tallos e 
fundamentalmente nas escaleiras de edificios. 

 

2.5. Identificación e prevención de riscos no proceso produtivo 

Exponse unha análise dos riscos que poidan xurdir durante a execución das distintas fases da obra, indicando as 
proteccións cuxa observación e emprego respectivamente evite o risco detectado. 

2.5.1. Traballos previos 

• Riscos máis frecuentes 

− Atropelos e colisións por maquinaria e vehículos. 

− Desprendemento de cargas. 

− Envorco de máquinas. 

− Atrapamentos. 

− Caídas a distinto nivel. 

− Caídas ao mesmo nivel. 
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− Caídas de ferramentas e materiais. 

− Golpes con obxectos e ferramentas. 

− Cortes e erosións polo manexo de cables. 

− Risco de impacto por lategazo de cables. 

− Risco eléctrico. 

− Esforzos e sobreesforzos. 

− Imprudencias, descoidos ou impericia do operario. 

− Os derivados de condicións climáticas adversas. 

• Medidas preventivas 

Sinalizaranse con medios provisionais os lugares que polo seu especial risco así o esixan, en tanto non se 
coloquen as medidas de protección e sinalización definitivas ou, mesmo, que o risco desapareza. 

Mentres non sexan colocados os sinais definitivos de entrada e saída de tráfico da obra, estes serán 
substituídos por un traballador que sinalizará manualmente os cortes de tráfico ou os sinais de perigo polas 
manobras da maquinaria. 

Queda prohibido circular ou estar estacionado baixo cargas en movemento ou manipulación. 

Para a colocación das casetas de obra utilizaranse cables ou cordas guía, que se suxeitarán até a total 
colocación e asentamento sobre a laxa de regularización do terreo. 

Nas manobras de colocación das casetas participarán tres traballadores, dos cales dous serán os encargados 
de guiar mediante cables ou cordas a peza, seguindo as instrucións dun terceiro, que será o encargado de 
corrixir manualmente o guiado. 

• Proteccións individuais 

− Casco de seguridade. 

− Luvas de seguridade. 

− Calzado de seguridade. 

− Lentes de anti-impactos. 

− Nos casos de traballos en altura utilizarase o cinto de seguridade. 

− Formación e información. 

− Chaleco reflector. 

• Proteccións colectivas 

− Sinalización e delimitación das zonas de traballo e influencia da maquinaria. 

− As zonas de traballo atoparanse nun correcto estado de orde e limpeza. 

− As zonas de tránsito atoparanse libres de obstáculos. 

− Avisarase do inicio e fin das manobras de colocación das pezas das casetas, para evitar a circulación ou 
estancia baixo a zona de carga. 

2.5.2. Movemento de terras 

O movemento de terras e cascallo precisos iniciarase con medios mecánicos e manuais, evacuando o material 
mediante camións de tonelaxe media. 

• Riscos máis frecuentes 

− Desprendemento de terras. 

− Caída a distinto nivel. 

− Atrapamento de persoas mediante maquinaria. 

− Os derivados por interferencias con conducións enterradas. 
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− Inundación. 

− Caída de obxectos. 

− Atropelos e colisións orixinados pola maquinaria. 

− Envorcaduras e escorreduras da maquinaria. 

− Caídas a nivel. 

− Xeración de po. 

− Esforzos e sobreesforzos. 

− Imprudencias, descoidos ou impericia do operario. 

− Os derivados de condicións climáticas adversas. 

• Medidas preventivas 

As manobras de maquinaria dirixiranse por unha persoa distinta ao condutor. 

Os paramentos das escavacións protexeranse e controlarase coidadosamente o seu estado diariamente e 
especialmente despois de chover. 

A saída á vía pública dos vehículos avisarase por unha persoa distinta do condutor. Indicaranse as saídas 
mediante sinais de tráfico. 

Acoutarase de forma visible a zona de actuación das máquinas. 

O acceso e saída dunha gabia efectuarase mediante unha escaleira sólida, ancorada ao bordo superior da 
gabia e estará apoiada sobre unha superficie sólida de repartición de cargas. A escaleira excederá 1 m o 
bordo da gabia. 

Quedan prohibidas as provisións (terras, materiais etc.) a unha distancia inferior a 2 m (como norma xeral) do 
bordo dunha gabia. 

Cando a profundidade e o tipo de terreo dunha gabia o requiran, adoptaranse as medidas adecuadas para 
evitar desprendementos. 

Cando a profundidade dunha gabia sexa igual ou superior aos 2 m protexeranse os bordos de coroación 
mediante varandas situadas a unha distancia mínima de 2 m do bordo. 

Se os traballos requiren iluminación portátil, a alimentación das lámpadas efectuarase a 24 V. Os portátiles 
estarán provistos de reixa protectora e de carcasa-mango illados electricamente. 

En réxime de choivas e enchoupamento das gabias, é imprescindible a revisión das paredes antes de renovar 
os traballos. 

Revisarase o estado de noiros a intervalos regulares naqueles casos nos que poidan recibir empuxes 
dinámicos por proximidade de camiños, estradas, rúas, etc. transitados por vehículos, e en especial, se na 
proximidade se establecen tallos con uso martelos pneumáticos, compactacións por vibración ou paso de 
maquinaria para o movemento de terras. 

Efectuarase o achique inmediato de augas que afloren ou caian no interior das gabias para evitar que se 
altere a estabilidade dos noiros. 

• Proteccións individuais 

− Casco. 

− Luvas para o manexo de ferramentas e útiles. 

− Cinto antivibratorio no uso de maquinaria. 

− Chaleco reflector. 

− Lentes de protección antipartículas. 

− Traxe de auga e botas. 

− Proteccións auditivas e do aparello respiratorio. 

2.5.3. Gabias 
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• Riscos máis frecuentes 

− Desprendemento de terras. 

− Caída de persoas ao interior da gabia. 

− Caída de persoas ao mesmo nivel. 

− Atrapamento de persoas mediante maquinaria. 

− Envorco da maquinaria. 

− Os derivados por interferencias con conducións enterradas. 

− Inundación. 

− Caída de obxectos. 

− Po. 

− Sobreesforzos. 

− Imprudencias, descoidos ou impericia do operario. 

− Os derivados de condicións climáticas adversas. 

• Medidas preventivas 

Antes de iniciarse a súa apertura levará a cabo un estudo previo do terreo con obxecto de coñecer a súa 
estabilidade e a posible existencia de conducións. 

O acceso e saída dunha gabia efectuarase mediante unha escaleira sólida, ancorada no bordo superior da 
gabia e estará apoiada sobre unha superficie sólida de repartición de cargas. As escaleiras excederán 1 m o 
bordo da gabia. 

Quedan prohibidas as provisións a unha distancia inferior a 2 m (como norma xeral) ao bordo dunha gabia. 

Cando a profundidade e o tipo de terreo dunha gabia o requiran, adoptaranse as medidas adecuadas para 
evitar desprendementos. 

Cando a profundidade dunha gabia sexa igual ou superior aos 2 m protexeranse os bordos de coroación 
mediante varandas situadas a unha distancia mínima de 2 m do bordo. 

Se os traballos requiren iluminación portátil, a alimentación das lámpadas efectuarase a 24 V. Os portátiles 
estarán provistos de reixa protectora e de carcasa-mango illados electricamente. 

En réxime de choivas e enchoupamento das gabias, é imprescindible a revisión das paredes antes de renovar 
os traballos. 

Revisarase o estado de noiros a intervalos regulares naqueles casos nos que poida recibir empuxes dinámicos 
por proximidade de camiños, estradas, rúas etc. transitados por vehículos e, en especial, se na proximidade se 
establecen tallos con uso de martelos pneumáticos, compactacións por vibración ou paso de maquinaria 
para o movemento de terras. 

Efectuarase o achique inmediato das augas que afloren ou caian no interior das gabias para evitar que se 
altere a estabilidade dos noiros. 

Non se instalarán no interior das gabias máquinas accionadas por motores de explosión que xeren gases 
como o monóxido de carbono, a non ser que se utilicen as instalacións necesarias para a súa extracción. 

Se é necesaria a realización de esteamentos, estes serán revisadas ao comezar a xornada de traballo, 
extremándose as precaucións despois de interrupcións de traballo de máis dun día ou alteracións 
atmosféricas como choivas ou xeadas. 

Os esteamentos excederán nunha altura mínima de 20 cm sobre o bordo dunha gabia para que realicen a 
función de rodapé e eviten a caída de obxectos e materiais ao interior da gabia. 

Os esteamentos ou partes destes quitaranse só cando deixen de ser necesarios e por franxas horizontais, 
comezando pola parte inferior do corte. 

• Proteccións individuais 

− Casco. 

− Luvas para o manexo de ferramentas e útiles. 
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− Cinto antivibratorio no uso de maquinaria. 

− Lentes de protección antipartículas. 

− Traxe de auga e botas. 

− Chaleco reflector 

− Proteccións auditivas e do aparello respiratorio. 

• Proteccións colectivas 

Como norma xeral haberá que estear os noiros que cumpran calquera das seguintes condicións: 

− Pendente 1/1 en terreos movedizos esborrallables. 

− Pendente 1/2 en terreos brandos pero resistentes. 

− Pendente 1/3 en terreos moi compactos. 

Disporase de portátiles a 24 V, blindados, antidetoantes con mango illante. 

Correcta sinalización da gabia. 

2.5.4. Arquetas 

• Riscos máis frecuentes 

− Caídas de obxectos. 

− Caídas de persoas ao camiñar polas proximidades da arqueta. 

− Caídas de persoas ao mesmo nivel. 

− Derrubamento das paredes do pozo. 

− Interferencias con conducións subterráneas. 

− Atrapamento de persoas mediante maquinaria. 

− Envorco da maquinaria. 

− Inundación. 

− Electrocución. 

− Asfixia. 

− Po. 

− Sobreesforzos. 

− Imprudencias, descoidos ou impericia do operario. 

− Os derivados de condicións climáticas adversas. 

• Medidas preventivas 

Quedan prohibidas as provisións nun círculo de 2 m (como norma xeral) ao redor da boca do pozo. 

Cando a profundidade dun pozo sexa igual ou superior a 1,5 m adoptaranse as medidas preventivas 
adecuadas, xa sexan nos procedementos de traballo ou de calquera outra índole para evitar 
derrubamentos. 

Cando a profundidade dun pozo sexa igual ou superior aos 2 m rodearase a súa boca con varandas. 

Cando a profundidade dun pozo sexa inferior a 2 m, aínda que sempre é aplicable a medida preventiva 
anterior, pode optarse por efectuar unha sinalización de perigo. 

Ao descubrir calquera tipo de condución subterránea paralizaranse os traballos avisando ao xefe de obra 
para que dite as accións de seguridade que se deben seguir. 

A iluminación interior dos pozos efectuarase mediante portátiles estancos antihumidade, alimentados 
mediante enerxía eléctrica a 24 voltios. 

• Proteccións individuais 
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− Casco. 

− Luvas para o manexo de ferramentas e útiles. 

− Cinto antivibratorio no uso de maquinaria. 

− Lentes de protección antipartículas. 

− Traxe de auga e botas. 

− Chaleco reflector 

− Proteccións auditivas e do aparello respiratorio. 

2.5.5. Posta en obra de tubaxes 

• Riscos máis frecuentes 

− Caídas ao mesmo e distinto nivel. 

− Desprendemento de cargas e obxectos. 

− Golpes con obxectos e ferramentas. 

− Dermatoses. 

− Proxección de partículas. 

− Sobreesforzos. 

− Electrocución pola utilización de máquinas eléctricas. 

− Feridas por serras circulares. 

− Po. 

− Ruído. 

− Vibracións. 

− Atrapamentos. 

− Imprudencias, descoidos ou impericia do operario. 

− Os derivados de condicións climáticas adversas. 

• Medidas preventivas: 

Antes da chegada da tubaxe a obra acondicionáronse as áreas previstas para a súa recepción en provisión. 

A descarga e colocación de tubaxes farase por medios mecánicos e, tanto estes como o persoal, deberán 
observar as normas de seguridade. 

A provisión e colocación dos tubos farase prestando especial atención a que na posición que se coloquen 
non teñan posibilidade de moverse e/ou deslizarse, se lles calzará con cuñas de material adecuado. 

Tanto para a descarga como na colocación do tubo na gabia, non se permitirá que os cables ou eslingas 
vaian forrados, de forma que se poida observar antes de proceder a suspender as cargas e, en todo 
momento, o seu estado fronte á rotura. 

Ao colocar o tubo na gabia non se permanecerá no radio de acción da máquina e non se tocará, con 
excepción do persoal encargado de conducilo, ata que estea totalmente apoiado. 

No caso de que o maquinista non teña acceso visual ao fondo da gabia, guiaralle a manobra un sinalista. 

Durante as operacións de baixada do tubo, a área da gabia afectada estará libre de persoal e ferramentas. 

Non se utilizará o tubo como punto de apoio para entrar e saír da gabia, aínda que estea totalmente 
inmobilizadas utilizaranse as escaleiras dispostas para ese efecto. 

• Proteccións individuais 

− Casco. 

− Botas de seguridade. 
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− Luvas. 

− Cinto antivibratorio no uso de maquinaria. 

− Lentes de protección antipartículas. 

− Traxe de auga e botas. 

− Chaleco reflector 

− Proteccións auditivas e do aparello respiratorio. 

2.5.6. Traballos de pavimentación ou reposición 

• Riscos máis frecuentes 

− Caídas de operarios ao mesmo nivel. 

− Caídas de operarios a distinto nivel. 

− Caídas de obxectos sobre operarios. 

− Choques ou golpes contra obxectos. 

− Atrapamentos e esmagamentos. 

− Lesións e/ou cortes en mans. 

− Lesións e/ou cortes en pés. 

− Sobreesforzos. 

− Ruído, contaminación acústica, etc. 

− Corpos estraños nos ollos. 

− Afeccións na pel. 

− Contactos eléctricos directos. 

− Contactos eléctricos indirectos. 

− Ambientes pobres en osíxeno. 

− Inhalación de vapores e gases. 

− Traballos en zonas húmidas ou molladas. 

− Derivados de medios auxiliares usados. 

− Queimaduras. 

− Derivados do acceso ao lugar de traballo. 

− Derivados do almacenamento inadecuado de produtos combustibles. 

• Medidas preventivas 

− Varandas. 

− Pasos ou pasarelas. 

− Estadas de seguridade. 

− Taboleiros ou ferros en ocos horizontais. 

− Carcasas ou resgardos de protección de partes móbiles de máquinas. 

− Mantemento adecuado da maquinaria. 

− Evacuación de cascallos. 

− Limpeza das zonas de traballo e de tránsito. 

• Proteccións individuais 
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− Casco de seguridade. 

− Botas ou calzado de seguridade. 

− Botas de seguridade impermeables. 

− Luvas de lona e pel. 

− Luvas impermeables. 

− Lentes de seguridade. 

− Máscaras antipo e fibras. 

− Xeonlleiras impermeables almofadadas. 

− Protectores auditivos. 

− Cinto de seguridade. 

− Roupa de traballo. 

 

 

2.6. Identificación e prevención do risco na maquinaria 

2.6.1. Maquinaria en xeral 

• Riscos máis frecuentes 

− Envorcaduras. 

− Afundimentos. 

− Choque contra obxectos. 

− Choque contra persoas. 

− Formación de atmosferas agresivas ou molestas. 

− Ruído. 

− Explosión e incendios. 

− Atropelos. 

− Caídas a calquera nivel. 

− Atrapamentos. 

− Cortes. 

− Golpes e proxeccións. 

− Contactos coa enerxía eléctrica. 

− Os inherentes ao propio lugar de utilización. 

− Os inherentes ao propio traballo a executar. 

− Po. 

− Sobreesforzos. 

− Vibracións. 

• Proteccións individuais 

− Casco. 

− Botas de seguridade. 

− Luvas de coiro. 
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− Lentes de seguridade antiproxeccións. 

− Proteccións auditivas. 

− Chalecos reflectores en situacións de pouca visibilidade. 

2.6.2. Miniretroescavadora 

• Riscos máis frecuentes 

− Atropelos. 

− Envorco da máquina. 

− Choque contra outros vehículos. 

− Queimaduras (traballos de mantemento). 

− Atrapamentos. 

− Caídas de persoas desde a máquina. 

− Golpes. 

− Ruído. 

− Vibracións. 

− Sobreesforzos. 

− Po. 

• Normas básicas de seguridade 

Non se admitirán nesta obra máquinas que non veñan coa protección de cabina antienvorcaduras ou 
pórtico de seguridade. 

Prohíbese que os condutores abandonen a máquina co motor en marcha. 

Prohíbese que os condutores abandonen a máquina coa culler izada e sen apoiar no chan. 

A culler durante os transportes de terras permanecerá o máis baixa posible para poder desprazarse coa 
máxima estabilidade. 

Os ascensos ou descensos en carga efectuaranse sempre utilizando marchas curtas. 

A circulación sobre terreos desiguais efectuarase a velocidade lenta. 

Prohíbese transportar persoas no interior da culler. 

Prohíbese izar persoas para realizar traballos puntuais na culler. 

As máquinas a utilizar nesta obra estarán dotadas dun extintor, timbrado e coas revisións ao día. 

As máquinas que se van utilizar nesta obra estarán dotadas de cinto de seguridade, parasois, limpaparabrisas, 
gatos de apoio, desconectador de batería, indicadores de sobrecarga, limitadores de ángulo de seguridade 
e tiras antiescorregadizas para acceso á cabina. 

Prohíbese arrincar o motor sen antes asegurarse de que non hai ninguén na área de operación da pa. 

Queda prohibida a manipulación da maquinaria por persoal distinto ao encargado para ese efecto. 

As máquinas a utilizar nesta obra estarán dotadas de luces de marcha cara adiante e retroceso, bucina de 
retroceso, espellos retrovisores a ambos os dous lados e luz rotativa. 

• Proteccións individuais 

− Lentes antiproxeccións. 

− Casco. 

− Roupa de traballo. 

− Luvas de coiro. 

− Luvas de goma. 
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− Cinto elástico antivibratorio. 

− Calzado antiescorregadizo de seguridade. 

− Botas impermeables. 

− Máscara antipo. 

− Proteccións auditivas. 

2.6.3. Camión basculante 

• Riscos máis frecuentes 

− Atropelo de persoas. 

− Choques contra outros vehículos. 

− Envorco do camión. 

− Caídas ao subir e baixar da caixa. 

− Atrapamentos. 

− Po. 

− Contacto con liñas eléctricas aéreas. 

− Ruído. 

• Normas básicas de seguridade 

Os camións dedicados ao transporte de terras en obra estarán en perfectas condicións de mantemento e 
conservación. 

A caixa será baixada inmediatamente despois de efectuada a descarga e antes de emprender a marcha. 

As entradas e saídas á obra realizaranse con precaución, auxiliado polos sinais dun membro da obra. 

Se por calquera circunstancia tivese que parar na rampla, o vehículo quedará freado e calzado con topes. 

Prohíbese cargar os camións por encima da carga máxima sinalada polo fabricante, para previr os riscos por 
sobrecarga. O condutor permanecerá fóra da cabina durante a carga. 

Queda terminantemente prohibido o manexo ou manipulación dos camións por persoal distinto ao 
encargado para ese efecto. 

No caso de existir liñas eléctricas aéreas na zona de influencia do camión, estas balizaranse 
convenientemente, e a operación de descarga será vixiada por un operario que controlará unicamente ese 
risco. 

• Proteccións individuais 

− Casco. 

− Roupa de traballo. 

− Calzado de seguridade. 

2.6.4. Guindastre autopropulsado 

• Riscos máis frecuentes 

− Envorco do guindastre autopropulsado. 

− Atrapamentos 

− Caídas a distinto nivel 

− Atropelo de persoas. 

− Golpes pola carga. 

− Esborralle da estrutura en montaxe. 

− Contacto eléctrico. 
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− Queimaduras (mantemento). 

• Normas básicas de seguridade 

O guindastre autopropulsado terá ao día o libro de mantemento, en prevención dos riscos por fallo 
mecánico. 

O gancho do guindastre autopropulsado estará dotado de chavella de seguridade, en prevención do risco 
de desprendemento da carga. 

Comprobarase o correcto apoio dos gatos estabilizadores antes de entrar en servizo o guindastre 
autopropulsada. 

Disporase en obra dunhas partida placas de palastro para ser utilizadas como plataformas de repartición de 
cargas dos gatos estabilizadores cando o terreo de apoio sexa brando. 

As manobras de carga ou descarga estarán sempre guiadas por un especialista. 

Prohíbese expresamente exceder a carga máxima admitida polo fabricante do guindastre autopropulsado, 
en función da lonxitude en servizo do brazo. 

O guindastreiro terá a carga suspendida sempre á vista. Se isto non fose posible, as manobras estarán 
expresamente dirixidas por un sinalista. 

Prohíbese utilizar o guindastre autopropulsado para arrastrar as cargas por ser unha manobra insegura. 

Prohíbese permanecer ou realizar traballos dentro do radio de acción de cargas suspendidas. 

Manterase a máquina afastada de terreos inseguros, propensos a afundimentos. 

As manobras de marcha atrás serán dirixidas por un sinalista. 

Á cabina accederase polos lugares previstos. Prohíbese saltar desde a cabina salvo en caso de risco grave e 
inminente. 

As manobras en espazos angostos serán dirixidas por un señalista. 

Comprobarase a inmobilidade do brazo do guindastre antes de iniciar un desprazamento. 

Está prohibido empolicarse á carga ou colgarse do gancho do guindastre. 

Levantarase unha soa carga cada vez. 

Prohíbese abandonar a máquina cunha carga suspendida, non é seguro. 

Antes de izar unha carga comprobarase na táboa da cabina a distancia de extensión máxima do brazo. Non 
se excederá o límite marcado na táboa. 

Respectaranse sempre as táboas, rótulos e sinais adheridos á máquina. 

Antes de pór en servizo a máquina comprobaranse todos os dispositivos de freado. 

Prohíbese que o resto do persoal acceda á cabina ou manexe os mandos.  

Prohíbese o uso de aparellos, balancíns, eslingas, ou estrobos defectuosos ou danados. Non é seguro. 

• Proteccións individuais 

− Casco. 

− Luvas de coiro. 

− Luvas impermeables (mantemento). 

− Botas de seguridade. 

− Roupa de traballo. 

− Calzado antiescorregadizo. 

2.6.5. Plataforma telescópica articulada autopropulsada 

• Riscos 

− Caídas de persoas a distinto nivel. 

− Caída de obxectos por esborralle ou derrubamento. 
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− Caída de obxectos desprendidos. 

− Choque contra obxectos inmóbiles. 

− Choque contra obxectos móbiles. 

− Atrapamento por ou entre obxectos. 

− Atrapamento. 

− Exposición a contactos eléctricos. 

• Medidas preventivas 

En todo momento garantirase a estabilidade da plataforma telescópica e nunca se excederá a carga 
máxima fixada polo fabricante. Dita carga deberá estar reflectida na plataforma. 

Nivelarase perfectamente a plataforma utilizando sempre os estabilizadores cando existan. 

Nestes supostos non se deberá elevar a plataforma a menos que a base e as patas estean correctamente 
instaladas e os puntos de apoio fixados na base. 

Non se moverá a máquina cando a plataforma estea elevada salvo que estea especificamente deseñada 
para iso. 

Non se alargará alcance da máquina con medios auxiliares. En particular, non situar escaleiras nin estadas na 
plataforma ou apoiados en ningures da máquina. 

Non se alterarán nin desconectarán compoñentes da máquina que poidan afectar á súa estabilidade e/ou 
seguridade. En particular, non se substituirán pezas importantes para a estabilidade por outras de peso e 
especificacións distintas. Usaranse soamente pezas de recambio autorizadas polo fabricante. 

Non sentar, pórse de pé ou montarse nas varandas da plataforma. Manterase en todo momento unha 
posición segura na base da plataforma. Non se sairá da plataforma cando esta se atope elevada salvo que 
se trate dunha circunstancia excepcional e debidamente xustificada por acceder a outro punto de traballo o 
cal se desenvolve mediante outras medidas de protección colectiva ou individual. 

Non se subirá ou baixará da plataforma con esta en movemento. Non se rubirá nunca polos dispositivos de 
elevación. 

Cando se traballe en altura, manteranse as distancias de seguridade con respecto das redes eléctricas de 
acordo coas regulacións existentes. 

Terase coidado cos riscos de choque en particular cando se teñen as mans nas varandas da plataforma. 

Prohibiranse traballos debaixo das plataformas, así como en zonas situadas por enriba delas, mentres se 
traballe nelas. No chan, a zona que queda baixo a máquina e as súas inmediacións, acoutarase para impedir 
o tránsito, co fin de evitar a posible caída de obxectos e materiais sobre as persoas. 

Non se baixará a plataforma a menos que a área de debaixo atópese despexada de persoal e obxectos. 

Vixiarase e suprimirá calquera obstáculo que impida o desprazamento ou elevación, deixando espazo libre 
sobre a cabeza. 

Manipularase con suavidade e evitando os desprazamentos con exceso de velocidade.  

Non se deixará nunca a máquina desatendida ou coa chave posta para asegurarse de que non haxa un uso 
non autorizado. 

Evitarase o uso de plataformas con motor de combustión en lugares pechados salvo que estean ben 
ventilados. 

O uso da máquina deberá quedar reservado ao persoal debidamente autorizado e cualificado. 

Utilización e conservación conforme instrucións do fabricante. 

2.6.6. Formigoneira eléctrica 

• Riscos máis frecuentes 

− Atrapamentos. 

− Contactos coa enerxía eléctrica. 

− Sobreesforzos. 
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− Golpes por elementos móbiles. 

− Po. 

− Ruído. 

− Dermatites. 

• Proteccións individuais 

− Casco. 

− Lentes de seguridade antipo. 

− Roupa de traballo. 

− Luvas de goma. 

− Calzado de seguridade. 

− Máscaras antipo. 

− Protectores auditivos. 

2.6.7. Máquinas ferramenta en xeral 

Neste apartado considéranse globalmente os riscos de prevención apropiados para a utilización de pequenas 
ferramentas accionadas por enerxía eléctrica: trades, rozadoras, cepilladoras metálicas, serras etc., dunha forma 
moi xenérica. 

• Riscos máis frecuentes: 

− Cortes. 

− Queimaduras. 

− Golpes. 

− Proxección de fragmentos. 

− Caída de obxectos. 

− Contacto coa enerxía eléctrica. 

− Vibracións. 

− Ruído. 

− Sobreesforzos. 

− Incendios. 

• Proteccións individuais: 

− Casco. 

− Roupa de traballo. 

− Luvas de seguridade. 

− Luvas de goma. 

− Calzado de seguridade. 

− Lentes de seguridade antiproxeccións. 

− Protectores auditivos. 

− Máscara filtrante. 

− Máscara antipo con filtro mecánico ou específico recambiable. 

− Cinto de seguridade naqueles traballos nos que exista risco de caídas en altura. 

2.6.8. Ferramentas manuais 
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• Riscos máis frecuentes 

− Golpes nas mans e os pés. 

− Cortes nas mans. 

− Proxección de partículas. 

− Caídas ao mesmo nivel. 

− Caídas a distinto nivel. 

− Sobreesforzos. 

− Ruído. 

− Po. 

• Proteccións individuais 

− Casco. 

− Calzado de seguridade. 

− Luvas de coiro. 

− Roupa de traballo. 

− Lentes antiproxección de partículas. 

− Cintos de seguridade para traballos en altura. 

− Cinto portaferramentas. 

− Proteccións auditivas. 

2.6.9. Mantemento 

• Riscos máis frecuentes 

− Caídas ao mesmo nivel en chans. 

− Caídas de altura por ocos horizontais. 

− Caídas por ocos en cerramentos. 

− Caídas por esvaraduras. 

− Reaccións químicas por produtos de limpeza e líquidos de maquinaria. 

− Contactos eléctricos por accionamento inadvertido e modificación ou deterioración de sistemas 
eléctricos. 

− Explosión de combustibles mal almacenados. 

− Lume por combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica ou por acumulación de 
refugallos perigosos. 

− Impacto de elementos da maquinaria, por desprendementos de elementos construtivos, por deslizamento 
de obxectos, por roturas debidas a presión do vento, por roturas por exceso de carga, etc. 

− Contactos eléctricos directos e indirectos, 

− Toxicidade de produtos empregados na reparación ou almacenados na obra. 

− Vibracións de orixe interna ou externa. 

− Contaminación por ruído. 

− Intoxicación por inhalación ou inxesta de produtos químicos. 

− Riscos por axentes biolóxicos. 

• Medidas preventivas 

− Estadas, escaleiras e demais dispositivos provisionais adecuados e seguros. 
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− Ancoraxes de cintos fixados á parede para a limpeza de xanelas non accesibles. 

− Ancoraxes de cintos para reparación de tellados e cubertas. 

− Emprego de polipastos. 

− Ventilación forzada de arqueta de bombeo. 

− Iluminación antideflagrante. 

− Rutinas de traballo no interior do pozo de bombeo. 

− Vacinacións apropiadas. 

− Escala fixa de baixada á arqueta de bombeo e/ou depósitos en condicións. 

− Estadas, escaleiras e demais dispositivos provisionais adecuados e seguros. 

− Ancoraxes de cintos fixados á parede para a limpeza de xanelas non accesibles. 

− Ancoraxes de cintos para reparación de tellados e cubertas. 

− Ancoraxes para poleas para izado de mobles en mudanzas. 

• Proteccións individuais 

− Casco de seguridade. 

− Roupa de traballo. 

− Cintos de seguridade e cables de lonxitude e resistencia adecuada para limpadores de xanelas. 

− Cintos de seguridade e resistencia adecuada para reparar tellados e cubertas inclinadas. 

− Detector de gases. 

− Luvas impermeables. 

− Botas de seguridade impermeables. 

− Equipo de respiración autónomo. 

− Casco de seguridade. 

− Roupa de traballo. 

− Cintos de seguridade e cables de lonxitude e resistencia adecuada para limpadores de xanelas. 

− Cintos de seguridade e resistencia adecuada para reparar tellados e cubertas inclinadas. 

 

2.7. Sinalización de seguridade e saúde no traballo 

Una das actuacións preventivas a desenvolver en obra é sinalizar os riscos que quedaron descritos nos capítulos 
precedentes, no entendemento de que iso non os elimina e non dispensa en ningún caso da obriga de adoptar as 
medidas preventivas e de protección mencionadas. A obra estará provista da seguinte sinalización: 

• Prohibido aparcar na zona de entrada de vehículos. 

• Prohibido o paso de peóns pola entrada de vehículos. 

• Obrigatoriedade do uso do casco de seguridade. 

• Prohibido o paso a toda persoa allea á obra. 

• Dotarase a obra de sistema de iluminación e balizamento reflectido nos planos. 

• Carteis de aviso de perigo, precaución, instrucións de seguridade ou informativos. 

• Balizamentos mediante bandeirolas, cintas e barreiras móbiles. 

Os sinais de seguridade están clasificados e definidos polo Real decreto 485/1997. As dimensións dos sinais 
determinan a distancia desde a que son observables. 

Segundo o citado Real decreto, os sinais serán dos seguintes tipos: 



 
Memoria Valorada 

Repavimentación do entorno do parque de Santa Susana 
 Anexos 

 

 

• Sinais de advertencia: serán de forma triangular, co pictograma negro sobre fondo amarelo. 

• Sinais de prohibición: serán de forma redonda, co pictograma en negro sobre fondo branco, bordos e banda 
transversal inclinada de esquerda a dereita atravesando o pictograma a 45º respecto da horizontal, en 
vermello. 

• Sinais de obriga: serán de forma circular, co pictograma branco sobre fondo azul. 

• Sinais contra incendios: serán de forma rectangular ou cadrada, co pictograma en branco sobre fondo 
vermello. 

• Sinais de salvamento ou de socorro: serán de forma rectangular ou cadrada, co pictograma en branco sobre 
fondo verde. 

Os sinais luminosos cumprirán os seguintes requisitos e características: 

• A luz emitida polo sinal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto da súa contorna e non 
debe producir cegamentos. 

• O sinal intermitente empregarase para indicar, con respecto ao sinal luminoso continua, un maior grao de 
perigo ou unha maior urxencia da acción requirida. 

• Non se utilizarán simultaneamente dous sinais luminosos que poidan inducir a confusión. 

Os sinais acústicos cumprirán cos seguintes requisitos: 

• O sinal acústico deberá ter un nivel sonoro superior ao nivel de ruído ambiental, de forma que sexa 
claramente audible, sen que chegue a ser molesta. 

• Non deberán utilizarse dous sinais acústicos simultaneamente. 

• O son dun sinal de evacuación deberá ser continuo. 

As comunicacións verbais serán das características seguintes: 

• A comunicación verbal establécese entre un locutor ou emisor e un ou varios oíntes, nunha linguaxe formada 
por textos curtos, frases, grupos de palabras ou palabras illadas, eventualmente codificados. 

• As mensaxes verbais serán tan curtos, simples e claros como sexa posible. 

Os sinais xestuais cumprirán as seguintes regras particulares: 

• Un sinal xestual deberá ser preciso, simple, amplo, fácil de realizar e comprender e claramente distinguible de 
calquera outro sinal xestual. 

• O encargado dos sinais deberá dedicarse exclusivamente a dirixir as manobras e á seguridade dos 
traballadores situados nas proximidades. 

• O encargado dos sinais levará un ou varios elementos de identificación apropiados, tales como chaquetón, 
manguitos, brazaletes ou casco e, cando sexa necesario, raquetas. Devanditos elementos serán de cores 
vivas e claramente identificables. 

A sinalización ha de ser clara, concisa e claramente recoñecible o risco a identificar. 

É de especial importancia que non exista un abuso de sinalización ou información, posto que se ve máis facilmente 
os sinais nas zonas onde non existe un exceso de sinalización, posto que nese caso, o recoñecemento de toda a 
información que se quere transmitir require un esforzo especial de atención que, por norma xeral, provoca o efecto 
contrario ao que pretende, é dicir, o traballador, ante tal cantidade de información, non recoñece ningunha en 
concreto. 

En canto á sinalización de obras na estrada, é de aplicación a Instrución 8.3-IC. 

2.8. Principios xerais aplicables durante a execución da obra 

De conformidade co disposto na Lei de Prevención de Riscos Laborais (Lei 31/95, de 8 de novembro) e segundo o 
artigo 10 do Real ecreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de 
seguridade e saúde nas obras de construción, aplicaranse durante a execución da obra os principios xerais da 
acción preventiva que se recollen no artigo 15 da Lei, e en particular as tarefas e actividades seguintes: 

• Manterase a obra en bo estado de orde e limpeza. 

• Emprazaranse as zonas de traballo tendo en conta as súas condicións de accesibilidade e crearanse vías 
expeditas para desprazamentos e circulación. 
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• A manipulación de cargas, medios auxiliares etc., realizarase con seguridade e segundo os criterios 
expresados nos apartados anteriores. 

• O uso dos medios auxiliares levará a cabo coas condicións de seguridade descritas nos apartados 
correspondentes. 

• Todas as instalacións provisionais de obra manteranse en bo estado de servizo e efectuarase un control previo 
xornal de cada instalación, maquinaria, ferramenta, etc., segundo os criterios expresados anteriormente, con 
obxecto de corrixir os defectos existentes, que puidesen afectar á seguridade. 

• Crearanse unhas zonas de provisión e depósito de materiais e, en particular, aquelas sustancias ou materiais 
perigosos, que se recollerán en locais adecuados. 

• Ordenarase a eliminación periódica dos cascallos e residuos, trasladándoos a lugares destinados 
exclusivamente para ese efecto e transportándoos a vertedoiros periodicamente. 

• En función do desenvolvemento da obra, programaranse os tempos efectivos de traballo que haberá de 
dedicarse a cada tarefa ou fase de traballo, adaptándoos en consecuencia segundo evolucionen. 

• Programarase a cooperación e interacción entre os contratistas, subcontratistas e traballadores autónomos 
que realicen tarefas simultáneas na obra. 

• Avaliaranse as posibles incompatibilidades e interaccións entre a obra e calquera outro tipo de traballo ou 
actividade que se realice na obra ou nas súas proximidades. 

2.9. Disposicións mínimas de seguridade e saúde que deberán aplicarse durante a obra 

En xeral, nas obras de maquinaria, movemento de terras e manipulación de materiais, debe terse en conta: 

• Os vehículos e maquinaria para o movemento de terras e manipulación de materiais deberán axustarse ao 
disposto na súa normativa específica. 

• En todo caso e, a salvo de disposicións específicas da normativa citada, os vehículos e maquinaria para 
movemento de terras e manipulación de materiais deberán satisfacer as condicións que se sinalan nos 
seguintes puntos: 

• Estar ben proxectados e construídos, tendo en conta, na medida do posible, os principios da ergonomía. 

• Manterse en bo estado de funcionamento. 

• Utilizarse correctamente. 

• Os condutores e persoal encargado de vehículos e maquinaria para movementos de terra e manipulación de 
materiais deberán recibir unha formación especial. 

• Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caian nas escavacións ou na auga vehículos ou 
maquinaria para movemento de terras e manipulación de materiais. 

• Cando sexa adecuado, a maquinaria para movemento de terras e manipulación de materiais deberán estar 
equipadas con estruturas concibidas para protexer ao condutor contra o esmagamento, en caso de envorco 
da máquina e contra a caída de obxectos. 

• As paredes da escavación controlaranse coidadosamente despois de grandes choivas ou xeadas, 
desprendementos ou cando se interrompan os traballos durante máis dun día de traballo. 

• En caso de terreos frouxos, presenza de auga ou grandes profundidades deberán executarse os traballos de 
colocación de canalizacións con protección de entibación na gabia. 

2.10. Disposicións legais de aplicación 

As obras obxecto do presente Estudo básico de seguridade e saúde no traballo, estarán reguladas ao longo da súa 
execución polos textos que a continuación se citan, sendo de obrigado cumprimento para as partes implicadas e 
con especial atención os artigos que se citan expresamente. 

• Xerais 

− Lei 31/1.995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais (BOE 10/11/1995). 

− Modificacións efectuadas á Lei 31/1995, de prevención de riscos laborais, pola Lei 50/1998, do 30 de 
decembro (BOE 31/12/1998). 

− Lei 54/2003, do 12 de decembro, de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais. 
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− Real decreto 171/2004, do 30 de xaneiro, polo que se desenvolve o artigo 24 da Lei 31/1995, do 8 de 
novembro, de prevención de riscos laborais, en materia de coordinación de actividades empresariais. 

− Título II (capítulos de I a VII): Condicións Xerais dos centros de traballo e dos mecanismos e medidas de 
protección da Ordenanza xeral de seguridade e hixiene no traballo (Orde ministerial do 9 de marzo de 
1.971, BOE 16/03/1971). 

− Capítulo XVI: Seguridade e Hixiene; seccións 1ª, 2ª e 3ª da Ordenanza de traballo da construción, vidro e 
cerámica (Orde ministerial do 28 de agosto de 1970). 

− Real decreto 1627/1997, de 24 de outubro de 1997, polo que se establecen as disposicións mínimas de 
seguridade e de saúde nas obras de construción (BOE 25/10/1997). 

− Resolución do 8 de abril de 1999, sobre delegación de facultades en materia de seguridade e saúde nas 
obras de construción, complementa o artigo 18 do Real decreto 1627/1997, do 24 de outubro. 

− Ordenanzas municipais. 

− Real decreto 39/1997, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención (BOE 31/01/1997). 

− Orde do 27 de xuño de 1997 que desenvolve o Real decreto 39/1997, Regulamento dos servizos de 
prevención, en relación coas condicións de acreditación das entidades especializadas como servizos de 
prevención alleos ás empresas, de autorización das persoas ou entidades especializadas que pretendan 
desenvolver a actividade de auditoría do sistema de prevención das empresas e de autorización das 
entidades públicas ou privadas para desenvolver e certificar actividades formativas en materia de 
prevención de riscos laborais (BOE 04/07/1997). 

− Real decreto 780/1998, que modifica o Real decreto 39/1997, que aproba o Regulamento dos servizos de 
prevención (BOE 01/05/1998). 

− Real decreto 949/1997, do 20 de xuño, sobre certificado da profesionalidade da ocupación de 
prevencionistas de riscos laborais (BOE 11/07/1997). 

− Real decreto 797/1995, do 19 de maio, polo que se establecen directrices sobre os certificados de 
profesionalidade e os correspondentes contidos mínimos de formación profesional ocupacional (BOE 
10/06/1995). 

− Real decreto lexislativo 1/1995, polo que se aproba o texto refundido da lei do estatuto dos traballadores. 

− Modelo de libro de incidencias. 

− Orde ministerial do 20 de setembro de 1986 (BOE 13/10/1986 e 31/10/1986). 

− Resolución do 18 de febreiro de 1998, da Dirección Xeral da Inspección de Traballo e Seguridade Social, 
sobre o Libro de Visitas da Inspección de Traballo e Seguridade Social. (BOE 28/02/1998). 

− Modelo de notificación dos accidentes de traballo. 

− Orde ministerial do 16 de decembro de 1987 (BOE 29/12/1987). 

− Notificación de enfermidades profesionais. 

− Orde ministerial do 22 de xaneiro de 1973 (BOE 30/01/1973). 

− Requisitos e datos para a apertura de centros de traballo. 

− Orde ministerial do 6 de maio de 1988. (BOE 16/05/88, modificado 29/04/1999) 

− Convenio colectivo da provincia da Coruña do sector da construción. 

− Acordo sectorial nacional da construción. 

− Texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social. 

− Real decreto lexislativo 1/1994 do 20 de xuño (BOE 29/06/1994) 

− Constitución española, do 27 de decembro (BOE 29/12/1978). 

− Reforma da Constitución, do 27 de agosto de 1992 (BOE 28/08/1992). 

• Sinalización 
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− Real decreto 485/97, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e 
saúde no traballo (BOE 23/04/1997). 

− Norma de estradas 8.3-IC (sinalización de obras). 

• Equipos de protección individual 

− Real decreto 1407/1992 modificado polo Real decreto 159/1995 (BOE 08/03/1995), sobre condicións para 
a comercialización e libre circulación intracomunitaria dos equipos de protección individual (EPI) (BOE 
28/12/1992). 

− Orde do 20 de febreiro de 1997, pola que se modifica o anexo do Real decreto 159/1995, do 3 de febreiro, 
que modificou á súa vez o Real decreto 1407/1992, do 20 de novembro, relativo ás condicións para a 
comercialización e libre circulación intracomunitaria dos equipos de protección individual (BOE 
26/03/1997). 

− Real decreto 773/1997 de 30 de maio, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á 
utilización por traballadores de equipos de protección individual (BOE 12/06/1997). 

− Normativa UNE de equipos de protección persoal. Dispositivos. Calzado e roupa de protección. 

• Equipos de traballo 

− Real decreto 1215/1997 sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos 
traballadores dos equipos de traballo (BOE 07/08/1997). 

− Real decreto 1435/1992 modificado polo Real decreto 56/1995, polo que se ditan as disposicións de 
aplicación da Directiva do Consello 89/392/CEE, relativa á aproximación das lexislacións dos Estados 
membros sobre máquinas. 

− Real decreto 1849/2000, do 10 de novembro, polo que se derrogan diferentes disposicións en materia de 
normalización e homologación (BOE 02/12/2000). 

• Protección acústica 

− Real decreto 1316/1989, do Ministerio de Relacións coas Cortes e da Secretaría do Goberno (BOE 
27/10/1989) sobre protección dos traballadores fronte aos riscos derivados da exposición ao ruído durante 
o traballo. 

− Real decreto 245/1989, do Ministerio de Industria e Enerxía (BOE 27/02/1989) sobre determinación da 
potencia acústica admisible de determinado material e maquinaria de obra. 

− Orde do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo de 18/07/1991 sobre modificación do anexo I do Real 
decreto 245/1989 (BOE 27/02/1989). 

− Real decreto 71/1992, do Ministerio de Industria do 31/01/1992 polo que se amplía o ámbito de aplicación 
do Real decreto 245/1989 (BOE 27/02/1989) e establécense novas especificaciones técnicas de 
determinados materiais e maquinaria de obra. 

− Orde do Ministerio de Industria e Enerxía de 29/03/1996 sobre modificación do anexo I do Real decreto 
245/1989. 

• Manipulación manual de cargas 

− Real decreto 487/1.997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á 
manipulación manual de cargas que entrañen riscos, en particular dorsolumbares, para os traballadores 
(BOE 23/04/1997). 

• Lugares de traballo 

− Real decreto 486/1997 do 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de 
traballo (BOE 23/04/1997). 

• Instalacións 

− Orde do 16 de abril de 1998 sobre normas de procedemento e desenvolvemento do Real decreto 
1942/1993, que revisa o anexo I e o apéndice do Regulamento de instalacións de protección contra 
incendios (BOE 28/04/1998). 

− Real decreto 614/2001, do 8 de xuño, sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e 
seguridade da traballadores fronte ao risco eléctrico (BOE 21/06/2001). 
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• Aparellos a presión 

− Real decreto 1244/1979, do 4 de abril, polo que se aproba o Regulamento de aparellos a presión. 

− Real decreto 507/1982, do 15 de xaneiro, polo que se modifica o Regulamento de aparellos a presión, 
aprobado polo Real decreto 1244/1979, do 4 de abril. 

− Real decreto 1504/1990, do 23 de novembro, polo que se modifica o Regulamento de aparellos a presión, 
aprobado polo Real decreto 1244/1979, do 4 de abril. 

− Real decreto 2060/2008, do 12 de decembro, polo que se modifica o Regulamento de aparellos a presión, 
aprobado polo Real decreto 1244/1979, do 4 de abril. 

− Resolución do 16 de xuño de 1998 pola que se desenvolve o Regulamento de aparellos a presión 
aprobado polo Real decreto 1244/1979, do 4 de abril. (BOE 16/06/1998). 

− Real decreto 769/1999, do 7 de maio, polo que se ditan as Disposicións de aplicación da directiva 
1997/23/CE relativa aos equipos a presión (BOE 31/05/1999). 

− Resolución do 22/02/2001, pola que se acorda a publicación da relación de normas harmonizadas no 
ámbito do Real decreto 769/1999, do 7 de maio, polo que se ditan as disposicións de aplicación da 
directiva 1997/23/CE relativa aos equipos a presión (BOE 05/04/2001). 

− Real decreto 1495/1991, do 11 de outubro, disposicións de aplicación da directiva do consello das 
comunidades europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples, modificado polo Real decreto 
2486/1994, do 23 de decembro. 

− Real decreto 222/2001, do 2 de marzo, polo que se ditan as disposicións de aplicación da directiva 
1999/36/CE, do Consello, do 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables (BOE 03/03/2001). 

• Outras disposicións de aplicación 

− Orde do 22 de abril de 1997 que regula as actividades de prevención de riscos laborais das mutuas de A.T. 
e E.P. 

− Real decreto 400/1996, do 1 de marzo, polo que se dita as disposicións de aplicación da directiva do 
Parlamento Europeo e do Consello 94/9/CE, relativa aos aparellos e sistemas de protección para uso en 
atmosferas potencialmente explosivas (BOE 08/04/1996). 

− Real decreto 681/2003, do 12 de xuño, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores 
expostos aos riscos derivados de atmosferas explosivas no lugar de traballo. 

− Real decreto 379/2001, do 6 de abril, polo que se aproba o Regulamento de almacenamento de 
produtos químicos e as súas instrucións técnicas complementarias (BOE 10/05/2001). 

− Actuación sanitaria no ámbito da saúde laboral: Lei 14/1986 do 25 de abril (BOE 29/04/1986). 

− Real decreto 1254/1999, do 16 de xullo, polo que se aproban as medidas de control dos riscos inherentes 
aos accidentes graves nos que interveñan sustancias perigosas (BOE 20/07/1999). 

− Real decreto 1879/1996, do 2 de agosto, polo que se regula a composición da Comisión Nacional de 
Seguridade e Saúde no Traballo (BOE 09/08/1996), modificado polo Real decreto 309/2001, do 23 de 
marzo (BOE 05/04/2001). 

− Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o Texto refundido da lei sobre 
infraccións e sancións na orde social (BOE 22/09/2000). 

− Real decreto 928/1998, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral sobre procedementos 
para a imposición de sancións por infraccións de orde social e para os expedientes liquidatorios de cotas 
da Seguridade Social (BOE 03/06/1998). 

− Manual de autoprotección de incendios e evacuación de edificios e locais: Orde ministerial do 29 de 
novembro de 1984 (BOE 26/02/1984). 

− Traballos prohibidos a menores (derrógase nos aspectos relativos a mulleres): Decreto do 26 de xullo (BOE 
26/08/1957). 

− Código civil e Dereito foral sobre servidumes. 

• Normativa de ámbito autonómico 
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− Real decreto 2412/1982, do 28 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos do estado á Comunidade 
Autónoma de Galicia en materia de traballo (BOE 08/09/1982). 

− Real decreto 2381/1982, do 24 de xullo, sobre transferencia de funcións e servizos do Estado á 
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de gabinetes técnicos provinciais do Instituto Nacional de 
Seguridade e Hixiene no Traballo (BOE 24/09/1982). 

− Decreto 162/1988, do 9 de xuño, polo que se crea e regula o Consello Galego de Seguridade e Hixiene 
non Traballo (DOG 29/06/1988). 

− Decreto 200/1988, do 28 de xullo, sobre Atribución de competencias en materia de infraccións de orde 
social a distintos órganos da Consellería de Traballo e Benestar Social (DOG 19/08/1988). 

− Resolución do 3 de abril de 1989, da Consellería de Traballo e Benestar Social, pola que se dá publicidade 
ao Convenio de colaboración entre o Ministerio de Traballo e Seguridade Social e a Xunta de Galicia en 
materia de seguridade e hixiene no traballo (DOG 27/04/1989). 

− Decreto 349/1990, do 22 de xuño, polo que se establecen actuacións especiais en materia de seguridade 
e hixiene no traballo (faculta á Consellería de Traballo e Servizos Sociais para a adopción das que estime 
pertinentes) (DOG 03/07/1990). 

− Decreto 376/1996, do 17 de outubro, sobre Distribución de competencias entre os órganos da Xunta de 
Galicia, para imposición de sancións por infracción nas materias laborais, de prevención de riscos laborais 
e por obstrución do labor inspector (DOG 23/10/1996). 

− Decreto 449/1996, do 26 de decembro, polo que se regula o Consello Galego de Seguridade e Hixiene 
non Traballo (DOG 09/01/1997). 

− Decreto 204/1997, do 24 de xullo, polo que se crea o Servizo de Prevención de Riscos Laborais para o 
persoal ao servizo da Xunta de Galicia (DOG 08/08/1997). 

− Creación do Servizo Galego de Saúde, Lei 1/1989 (DOG 11/01/89). 

 

 

Santiago de Compostela, setembro de 2016 
 
 
 
 
 
 
O arquitecto municipal 
Asdo.: Antonio Ranedo Santillana 
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1. Situación e entorno. 

Plantas xeráisl:  

2.1   Acceso peonil á Igrexa de Santa Susana. 

2.2    Zona igrexa do Pilar. 

2.3    Zona Paseo dos Leóns. 

2.4.1 Zona Oeste (“Leiteira”) 

2.4.2 Zona Oeste (Subida dende o paseo central) 

3.  Detalles constructivos 

4.  Reportaxe fotográfica 

 





ALAMEDA

ESTANQUE

SANTA SUSANA
CARBALLEIRA DE

IGREXA      DE
SANTA   SUSANA

CAFETERÍA

paseo central

escala: 1/500

ACCESO PEONIL Á IGREXA DE SANTA SUSANA: 1082 m2 de pavimento terrizo peonil, composto por area
estabilizada (6cm), lámina de xeotextil con solapes maiores de 20 cm, encachado de grava lavada (20 cm)
sobre terreo compactado.
Sistema de drenaxe de 90 mm e tubo de drenaxe perpendicular a éste de 90 mm cada 10m

no
rteMEMORIA VALORADA:
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2. 1 Planta xeral: acceso peonil á igrexa Santa Susana

setembro  2016arquitecto municipal: Antonio Ranedo Santillana
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     Servizo de
Proxectos e Obras

Conexión soterrada previa (Canle drenante)

Bordo existente de
pezas de granito.

Canal de drenaxe superficial existente,
formado por adoquín sobre leito de
formigón empobrecido.

Canáis de drenaxe superficiáis de adoquín
de granito sobre leito de formigón
empobrecido. (Ver detalle)

Conexión soterrada previa
(Canle drenante)

Entorno

Fotos nº 3,4,5

Entorno
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III. MEDICIÓNS E ORZAMENTO 
  



 
Memoria Valorada 

Repavimentación do entorno do parque de Santa Susana) 
 Medicións e orzamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 01    MOVEMENTO DE TERRAS 

     

CÓDIGO RESUMO CANTIDADE PREZO IMPORTE 

     

01.01 M3     Excavación caixa ensanche (e= 20+6 cm)    

 Excavación en calquera tipo de terreo en caixa 
de ensanche de plataforma, mesmo carga e 
transporte dos productos da excavación ó 
vertedoiro o lugar de emprego. 

   

  1.053  2,12 2.232,36 

01.02 M2     Rasanteo, coroación, desmonte    

 Rasanteo e refino da superficie de coroación 
de desmonte, en terreo sin clasificar, mesmo 
aporte de material e retirada do sobrante ó 
vertedoiro o lugar de emprego, extendido, 
humectación e compactación. 

   

  4.050 0,35     1.417,50 

     

     

     

TOTAL CAPÍTULO 01     MOVEMENTO DE TERRAS ………………………………………………………………… 3.649,86 
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CAPÍTULO 02     FIRMES E PAVEMENTOS 

 

CÓDIGO RESUMO CANTIDADE PREZO IMPORTE 

   

02.01 M2    Zahorra natural en sub-base      e=20     IP=0 

Zahorra natural, husos ZN (50)/ZN(20) de 20 cm 
de espesor en sub-base e con índice de 
plasticidade cero, posta en obra, extendida e 
compactada ata 100% PM, mesmo preparación 
da superficie de asento, definindo a unidade 
totalmente executada. 

  4.050 5,64 22.842,00 

     

02.02 M2    Pavemento terrizo tipo Aripaq  e= 6cm    

 Pavimento terrizo tipo Aripaq   de 6cm. espesor, 
con árido de granulometría 0-5, 
impermeabilizado e estabilizado,  con ligante 
incoloro, baseado en calcín de vidro e reactivos 
básicos con tamaño de 20 micras no percentil 
50, con patente europea, extendido, nivelado e 
compactado ó 95% PM. Totalmente rematado 

   

  4.050 16.01 64.840,50 

     

02.03 Ml     Canle de adoquín granito     

 Canle e adoquín de granito tostado, a elexir, de 
18x10x10, desarrollo 70 cm. sentados sobre capa 
de morteiro semi-seco 1/6 de cemento de 8 cm. 
de espesor, afirmados con maceta e retacado 
de xuntas, barrido, regado con auga, limpeza e 
curado periódico durante 15 días, terminado 

   

  155 32,43 5.026,65 

     

     

TOTAL CAPÍTULO 02    FIRMES E PAVEMENTOS…………………………………………………………………… 92.709,15 
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CAPÍTULO 03     EXECUCIÓN MATERIAL DE SEGURIDADE E SAÚDE 

 

CÓDIGO RESUMO CANTIDADE PREZO IMPORTE 

   

03.01 Execución material de seguridade e saúde.  

    1.000,00 

     

     

TOTAL CAPÍTULO 03     EXECUCIÓN MATERIAL DE SEGURIDADE E SAÚDE …………………………………... 1.000,00 
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Ascende o presuposto xeral á cantidade de CEN CORENTA MIL CENTO OITENTA E SETE EUROS E VINTE CATRO 
CÉNTIMOS. 

 

Santiago de Compostela, 2 de setembro de 2016 

 

O arquitecto municipal,  

 

 

 

  

Antonio Ranedo Santillana 

 

 

 

 

 

 

RESUMO DO PRESUPOSTO 

 

  IMPORTE 

Movemento de terras ………………………………………………………………………………………… 3.649,86 € 

Firmes e pavimentos ………………………………………………………………………………………….. 92.709,15 € 

Execución material de seguridade e saúde……………………………………………………………… 1.000,00 € 

   

   

   

 TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL 97.359,01 € 

    

 13,00% Gastos xeráis 12.656,67 €  

 6,00% Beneficio industrial 5.841,54 €  

  Suma de G.X. e B.I. 18.498,21 € 

  TOTAL PRESUPOSTO LICITACIÓN …….. 115.857,22 € 

 21% IVE ……………………………………………………………………………... 24.330,02 € 

    

  TOTAL PRESUPOSTO XERAL …………... 140.187,24 € 

    




